
 

 

RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO 

E 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Exercício de 2016 

 

“…Lembrem-se sempre que os animais são seres, eles 

sentem dor, alegria, fome, sede e são fiéis a quem lhes dá 

amor.” 
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OBJETO SOCIAL 

 

A ANIESP – ASSOCIAÇÃO ANIMAL DE ESPOSENDE, é fruto da união de 

esforços de verdadeiros amigos dos animais, com experiência no voluntariado a favor 

de causas humanitárias e que, por partilharem da paixão em comum, decidiram 

associar toda a sua dedicação e os recursos disponíveis, dedicando-se à defesa da 

dignidade da vida. 

Até à data da sua formalização legal, já os membros fundadores intervinham 

ativa e decisivamente na defesa dos animais abandonados no concelho de Esposende, 

por iniciativa própria ou por solicitação das entidades públicas. 

A ANIESP é uma associação sem fins lucrativos, de missão humanitária, que 

visa promover e melhorar as condições de vida das pessoas mais vulneráveis e dos 

animais abandonados, perdidos ou vítimas de maus tratos, bem como a defesa do meio 

ambiente. A associação visa a Proteção, Ensino, Tratamento e Socorro de animais 

abandonados, perdidos, em risco de vida, ou que, em qualquer local e em qualquer 

circunstância, estejam a ser vítimas de violência e/ou crueldade, incluindo quando esta 

é praticada pelos seus detentores. Tem ainda como propósito a ajuda a pessoas 

excluídas, desprotegidas, indefesas ou com necessidades especiais, mediante a 

interação com animais, nomeadamente, pela prestação de terapia assistida por animais 

e pela realização de Atividades Assistidas por Animais ou outras que se mostrem 

adequadas. Visa também a colaboração com entidades públicas ou privadas na 

promoção e execução de atividades que visem a dignificação das pessoas e dos 

animais e a defesa do meio ambiente, bem como a avaliação de comportamento e 

treino canino. Outro aspeto fulcral da nossa ação prende-se com a sensibilização e 

envolvimento da comunidade relativamente aos problemas de abandono, maus tratos e 

defesa dos animais. 

É assim uma associação socialmente responsável, que procura mudar 

mentalidades, bem como definir e promover os bons atos no combate ao flagelo do 

abandono de animais de companhia em Portugal, apoiando as famílias carenciadas e 

fornecendo acesso a alimentação e cuidados médico-veterinários. Procurando garantir 

os melhores meios na promoção da adoção, controlo de reprodução e gestão eficiente 

dos albergues das associações de proteção animal. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS RELATIVOS A 2016 

 

Nos termos estatutários, vem a Direção da ANIESP – Associação Animal de 

Esposende, submeter à apreciação de V. Ex.ª o Relatório de Contas, o balanço analítico 

e a demonstração de resultados relativos ao exercício de 2016. A constituição desta 

associação deu-se em 22 de outubro de 2015. Foi elaborado o plano de atividades para 

2016 e, como tal, será apresentada a demonstração de resultados e/ou o cumprimento 

de objetivos. Também se irá proceder à apresentação de uma breve descrição das 

atividades em que a Associação esteve envolvida, durante o ano de 2016. 

No final de 2016, a ANIESP, com apenas 15 meses de atividade, contava já com 

171 sócios efetivos (na sua grande maioria com as quotas regularizadas) e com cerca 

de 4100 seguidores e amantes da nossa Página do Facebook. Foi também em 2016 

que se criou o site da Aniesp (www.aniesp.pt), atualmente com imensas visitas diárias. 

A construção do site foi sem dúvida um motivo de orgulho, uma vez que exigiu bastante 

trabalho, mas demonstra de forma eficaz todo o esforço desenvolvido desde a recente 

constituição da associação. Neste ano foi doado por um membro da direção os 

primeiros cartões de visita, estes foram fulcrais para o contacto “face to face”, desta 

forma conseguiu-se chegar a mais pessoas que não têm acesso à internet. Nesses 

cartões continha a informação base, tal como o número solidário. Esta linha ativa nesse 

ano, não teve o feedback esperado,no entanto todos os pequenos donativos são 

importantes. 

Durante o ano de 2016, a equipa da Aniesp resgatou da rua, cuidou, alimentou e 

prestou cuidados básicos a cerca de 100 animais, os quais foram encaminhados para 

famílias de acolhimento temporário (FAT) e hotéis. A ANIESP assegurou sempre as 

despesas veterinárias e alimentares dos patudos. Alguns animais chegaram num estado 

lastimável, com doenças graves ou gravemente feridos, por atropelamento ou fruto de 

maldade humana. Morreram, ao longo do ano, 13 animais oriundos de situações de 

abandono, maus tratos, acidentes ou doenças. Foi o caso, por exemplo, de uma 

ninhada de 8 bebés resgatados, que apesar do internamento e tratamento durante 

algumas semanas na Clínica Veterinária sucumbiram à doença, apesar de todos os 

esforços envolvidos e do dispêndio de 1 287,43€. Felizmente, concretizaram-se 69 

adoções ao longo do ano, incluindo alguns animais que estavam com a Aniesp desde o 

ano transato, tendo 4 destes animais sido encaminhados e adotados na Holanda. A 

associação fez cerca de 221 apelos externos na nossa página e mais de 90% destes 

apelos resultaram em adoções. Ajudou também em muitos pedidos de divulgação para 
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animais desaparecidos ou perdidos, divulgando 61 casos, 95% dos quais com sucesso, 

uma vez que foram encontrados os donos dos animais. 

A ANIESP passa a apresentar o plano de atividades de 2016 e a demonstração 

das atividades realizadas ao longo do ano. 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2016 

Previsto no plano de atividades para janeiro: 

Campanha de Sensibilização contra o Envenenamento de Animais Selvagens e 

de Companhia em parceria com a Associação Assobio (término da campanha em fins 

de março); 

 

A ANIESP iniciou o ano com a divulgação da campanha “Iscos Envenenados, 

Não!” nas redes sociais de ambas as associações. Esta parceria teve como objetivo 

alertar os donos dos cães para terem cuidado durante os seus passeios pelos pinhais, 

principalmente na época de caça, devido aos iscos envenenados que possam estar 

espalhados pelos mesmos. 

Em parceria com a Associação Assobio e com o Clube de Pesca a Sul do 

Cávado, a associação lançou e distribuíu um desdobrável como forma de divulgação e 

promoção da campanha “Iscos Envenenados, Não!” e colocou cartazes em zonas 

estratégicas com os devidos avisos e contactos telefónicos, em caso de ocorrência de 

situações de perigo.  

Ainda no seguimento desta campanha, participou nos desfiles de Carnaval, 

organizados pela União de Freguesias de Apúlia e Fão, com o duplo objetivo de 

protestar contra estes malfeitores e de sensibilizar a população, através da 

apresentação de algumas imagens chocantes. Tendo em conta os comentários e 

elogios recebidos considera-se que esta atividade foi bastante positiva.  

Apesar de nos anos anteriores terem ocorrido várias mortes de animais 

domésticos por envenenamento, no ano 2016 e pela 1ª vez no nosso Conselho, não 

houve por parte das clínicas veterinárias da zona qualquer relato de ocorrência de 

situação de envenenamento.  

mailto:animalesposende@gmail.com
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Previsto no plano de atividades para fevereiro: 

Concerto da Orquestra dos Meninos da Escola de Música de Esposende; 

Assembleia Geral Ordinária (apreciação e votação do relatório e contas). 

 

Em parceria com a Associação Assobio, em 20 de fevereiro realizou-se uma 

Cãominhada de Sensibilização, com o objetivo de interagir e sensibilizar outros amantes 

de animais contra o Envenenamento de Animais Selvagens e de Companhia. Embora 

esta atividade não constasse no plano anual, surgiu no seguimento da campanha 

iniciada em janeiro e foi considerada bastante positiva, apesar da pouca adesão, talvez 

por ser a primeira deste âmbito e o percurso ser um pouco longo. Conheceram-se 

pessoas novas e outros animais, tomou-se conhecimento de casos de animais a 

precisar de ajuda e foi-se passando pelos locais indicados como potencialmente 

perigosos, explicando a razão da campanha e o porquê dos cuidados a adotar. 

 

 

Em parceria com a Escola de Música de Esposende, em 28 de fevereiro 

concretizou-se o 1º Concerto Solidário da ANIESP. Esta instituição proporcionou um 

concerto maravilhoso, cuja receita reverteu na totalidade para a associação. Esta 

atividade teve um balanço extremamente positivo, pois além de não tido qualquer custo 

a adesão foi enorme, com lotação esgotada e as pessoas presentes completamente 

fascinadas. No final, todos os membros da equipa receberam bastantes elogios relativos 

ao seu trabalho, tendo-se ainda se conseguido donativos com a exposição de alguns 

produtos de merchandising, angariação de sócios e, desta forma, arrecadar mais 

alguma receita em prol dos animais necessitados. É sem dúvida uma atividade a repetir, 

se a Escola de Música de Esposende nos conceder disponibilidade para tal.  

 

mailto:animalesposende@gmail.com
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Previsto no plano de atividades para março: 

Campanha de Angariação de Sócios “Coelhinho da Páscoa”. 

 

Embora a angariação de sócios seja uma atividade realizada ao longo de todo o 

ano, foram selecionadas duas épocas em que a equipa se dedicou a ela com mais 

afinco, tendo sido o mês de março uma delas (a outra foi em novembro), no intuito de 

aproveitar a “solidariedade pascal”. 

 

 

 

 

Previsto no plano de atividades para abril / maio: 
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Participação na Feira de Velharias de Esposende; 

Campanha de Recolha de Alimentos (promovida pela Animalife); 

Participação na “Cãominhada” organizada pelo Canil Intermunicipal  

do Alto Minho (em Ponte de Lima). 

 

Por questões de organização e disponibilidade dos membros da ANIESP, a 1ª 

participação na Feira de Velharias de Esposende, prevista para abril, foi adiada para o 

mês de maio. A partir desse mês e até à data hoje, a participação nesta atividade foi 

assídua e extremamente produtiva, pois além de todos os donativos que obtivemos com 

os produtos doados, contribuiu para a divulgação do trabalho da associação. Devido a 

alguma afluência de pessoas ao local não só para solicitação de ajuda mas também 

para oferta dos seus serviços, desta forma conseguiu-se FAT para alguns dos animais. 

Este evento tem tido um papel muito importante, não só pela receita conseguida em 

cada feira, mas também pela interação com os voluntários que participaram durante os 

diversos turnos.   
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A instituição Animalife promove a realização do Banco Alimentar habitualmente 

durante os meses de maio e de outubro. A ANIESP, sendo a única associação ativa do 

Concelho de Esposende, detém a preferência como participante na mesma, fazendo a 

angariação dos bens alimentares para os patudos no Continente de Esposende. 

Considerando ambas as participações, em 2016 recolheram-se 2887 kg de ração de 

cão, 914 kg de ração de gato e 2064 kg de areia para gato. Estes bens destinam-se a 

apoiar pessoas que voluntariamente alimentam colónias de gatos, famílias que por 

iniciativa própria ajudam animais de rua e famílias de acolhimento temporário (FAT) 

e/ou remunerado (FAR), além do projeto Pelos Bigodes, com quem a associação tem 

vindo a desenvolver uma excelente parceria. 

 

 

 Previsto no plano de atividades para junho: 

Campanha ANIESP contra o abandono de Animais de Companhia (término da 

campanha a 15 de outubro). 

 

O mês de junho iniciou-se com a realização da Assembleia Geral Ordinária para 

apresentação, apreciação e votação do relatório e contas de 2016. Embora por norma 

esta assembleia esteja prevista para o primeiro trimestre de cada ano, devido a alguns 

imprevistos só foi possível a sua realização neste mês, tendo, no entanto, corrido 

conforme o previsto e o relatório sido aprovado por unanimidade.   

Estava previsto também para este mês dar início a uma campanha de 

sensibilização junto dos mais novos, no sentido de alertar e prevenir o abandono de 

Animais de Companhia. Essa ação decorreu em alguns centros, onde se conseguiu 
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interagir com crianças e jovens, pois a associação considera que a “mudança” de 

mentalidades deve incidir primordialmente nestas idades. Neste âmbito, foram dadas 

palestras no Centro de Estudo X-PLICA, na Escola Profissional de Esposende e na 

Escola EB 2/3 das Marinhas. Para a equipa da ANIESP esta iniciativa foi muito positiva 

e agradável, tendo sido considerada produtiva e pertinente quer pelos formadores pelos 

formandos. 

Ainda inserida nesta campanha, a associação participou numa Cãominhada 

Pedagógica, que decorreu na Marginal de Esposende, organizada por um grupo de 

trabalho de uma turma do 6º ano da EB António Correia de Oliveira, em Esposende, 

que assim também contou com o contributo da ANIESP para a elaboração do seu 

projeto escolar. 

 

 

A ANIESP foi convidada pela Engenheira Joana a participar numa reunião, que 

teve lugar na Câmara Municipal de Esposende, com o intuito de planear a participação 

na 2ª Edição da Feira de Adoção, promovida pela CME e a realizar na zona Ribeirinha 

de Esposende. Neste âmbito, a associação teve a seu cargo a dinamização de algumas 

atividades, numa tenda gentilmente cedida, nomeadamente a divulgação dos animais 

pertencentes à associação, a angariação de sócios e venda de alguns artigos. A 

ANIESP também ajudou na interação das pessoas com os animais provenientes do 

canil intermunicipal do Alto-Minho (que tinham sido recolhidos no Concelho de 

Esposende), incentivando à adoção dos mesmos. Após o término da Feira, embora 

apenas tivessem sido adotados 2 dos 6 cães presentes, a ANIESP ficou ciente de que o 

trabalho desenvolvido pelo Canil foi divulgado e as pessoas presentes ficaram 

devidamente elucidadas e foram convidadas visitá-lo futuramente. 

No que concerne ao trabalho da associação, o balanço foi muito positivo, pois 

através da divulgação de fotografias e do diálogo com as pessoas presentes, foi 

agendado o encontro com 2 cães bebés que acabaram por ser adotados.  
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Como forma de agradecimento e interação com os voluntários, a direção da 

ANIESP organizou um arraial, na altura dos Santos Populares, com o objetivo não só de 

se dar a conhecer melhor como também de conhecer quem ajuda a associação e 

agradecer pessoalmente o seu contributo.  

 

 

Previsto no plano de atividades para julho: 

Donativo de 30 paletes ao Canil Intermunicipal do Alto-Minho no âmbito da 

Campanha “Pequenos Gestos, Grandes Ações”. 

 

 Esta atividade, prevista para julho, não foi concretizada, visto os meses de 

verão terem sido extremamente complicados a nível de resgates e de despesas. Assim, 

não se concretizou esta doação, não só por motivos financeiros mas também devido ao 

investimento da ANIESP noutras ações de caráter mais urgente e preciso.  

No entanto, neste mês foram feitas algumas atividades não previstas, mas 

consideradas uma mais-valia para a associação.  

Foi dada uma entrevista à Rádio Esposende, onde foram divulgadas, 

nomeadamente, a constituição e a história da ANIESP, as atividades realizadas e as 

ajudas prestadas aos animais necessitados, dando-se a conhecer ao Concelho e de 

uma forma diferente o papel da associação. 

O responsável da JSD entrou em contacto com ANIESP para dar a conhecer a 

realização (agendada para 30 de julho) de um Torneio Solidário, promovido pela JSD de 

Esposende, cuja receita reverteria a favor da associação. Esta oferta foi aceite de bom 

grado, pois embora a ANIESP não se envolva politicamente, tem interesse em 
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conseguir sempre mais e melhor ajuda para os seus animais, pelo que o donativo 

conseguido foi muito bem-vindo e o papel da associação cingiu-se apenas a participar 

na divulgação do evento, não tendo desenvolvido qualquer tipo de trabalho. 

 

Mesmo no último dia do mês de julho, foi feita a 1ª Feira de Adoção promovida 

pela ANIESP, no espaço gentilmente cedido pelo Sr. Jesus, o Centro de Treino Canino 

Narú, situado em Criaz-Apúlia. Infelizmente esta iniciativa não teve grande sucesso, e 

após feito o balanço considerou-se que a data escolhida não foi a melhor, uma vez que 

coincidia com o início de férias para muitas pessoas, sendo também nessa altura que se 

verifica um maior abandono de animais, além de que a localização do espaço, embora 

bonito e apelativo, é um pouco descentralizada. Este será um aspeto a melhorar para o 

ano de 2017. 

 

 

 

 

 

 

mailto:animalesposende@gmail.com
http://www.aniesp.pt/


ANIESP – Associação Animal de Esposende 
NIPC: 513730281 

 

Email: animalesposende@gmail.com 
Site: www.aniesp.pt 
 
 

12 

 

 

 Previsto no plano de atividades para Agosto: 

Participação na Feira de Artesanato de Fão; 

Participação na Feira Medieval de Esposende  

(caso não seja cobrado qualquer valor de participação); 

Celebração do Dia Internacional do Animal Abandonado (dia 19 de agosto). 

 

 O mês de agosto foi sem dúvida um mês muito complicado para a associação, 

visto serem inúmeros os pedidos de ajuda e escassas as adoções. A ANIESP não 

conseguiu participar nem na Feira Medieval de Esposende nem na Galaicofolia 

(realizada em julho), uma vez que não foi permitida a sua inscrição pela organização 

dos Eventos. Também não foi possível celebrar o Dia Internacional do Animal 

Abandonado, tendo apenas sido feita referência na página, uma vez que vários 

membros da associação se encontravam ausentes, por motivo de férias, e os membros 

presentes estavam assoberbados de trabalho, no âmbito da associação.  

No entanto, devido à ajuda imprescindível dos voluntários, conseguiu-se estar 

presente na Feira de Artesanato de Fão. A decoração do stand foi feita com cartazes 

elaborados pelos membros e alusivos à história da ANIESP e aos animais que estavam 

para adoção e/ou que precisavam de ajuda (pois nesse mês foram recuperados 3 

animais politraumatizados). Estiveram disponíveis várias peças de Merchandising e 

artesanato para angariação de donativos e foram angariados novos sócios.  

 

 Previsto no plano de atividades para setembro: 
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Ação de Sensibilização sobre os Animais de Companhia com as crianças do 

agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira; 

“Cãominhada” realizada pela ANIESP para a comunidade do concelho de 

Esposende. 

 

Em setembro, apenas houve disponibilidade para ir ao Jardim de Infância “A 

Gaivota”, para se falar um pouco sobre animais de estimação com as crianças, mais 

numa vertente lúdica. Uma vez que os membros da associação e voluntários não 

tinham horários compatíveis para poderem estar presentes onde eram solicitados, pois 

eram horários laborais, não foi possível realizar mais atividades deste âmbito. 

A cãominhada, inicialmente prevista para esta altura, foi antecipada para o mês 

de fevereiro) e realizada em parceria com a associação Assobio (como referido 

anteriormente).  

 

Previsto no plano de atividades para outubro: 

Palestra com o Dr. Luís Lameira: “Os benefícios psicológicos da interação dos 

animais de companhia com o ser humano”; 

Jantar Comemorativo do Dia Mundial dos Animais e Celebração do Primeiro Ano 

de Atividade da ANIESP (8 de outubro); 

 

Em outubro não foram realizadas as atividades previstas, dada a excessiva 

carga de trabalho com os animais da associação, pois com o passar do tempo a 

associação foi ficando cada vez mais conhecida e os pedidos de auxílio dispararam. 

Não houve tempo nem recursos humanos para organizar o que tinha sido proposto, 

visto serem 2 eventos que requeriam grande estratégia de organização.  

Neste mês estava também prevista a participação no Banco Alimentar 

promovido pela Animalife, fundamental 

para o 

sustento 

de 

muitos 

animais.  
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Estava ainda prevista para outubro uma Cãominhada organizada pela CME. 

Este último evento foi importante, porque com contou com a participação dos cães da 

associação e os seus acompanhantes eram portadores de um pendurante a informar 

que o animal se encontrava disponível para adoção. Foi um evento muito positivo uma 

vez que, após o seu término, foi conseguida uma adoção e mais uma vez se mostrou a 

credibilidade e o trabalho da associação. Este evento foi orientado pela ANIESP a 

pedido da Eng. Joana, visto a mesma ter reconhecido na equipa o potencial necessário 

para o sucesso do evento. 
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 Previsto no plano de atividades para novembro: 

2.ª Campanha de Angariação de Sócios “Anjinhos do Natal”  

(término na 1.ª semana de janeiro de 2017); 

Campanha de angariação de camas e cobertores inserida na  

Campanha “Pequenos Gestos, Grandes Ações”; 

Participação no V Evento da Chila e do Chocolate. 

 

 

A angariação de sócios já foi referida anteriormente. 

A ANIESP fez um apelo (via facebook) a solicitar camas e cobertores para os 

patudos em FAT poderem passar um inverno mais confortável. Apesar da adesão ter 

sido pouca, a associação conseguiu suprir as necessidades de todos os animais. 

Neste mês, tal como no ano anterior, a ANIESP voltou a participar na V Edição 

do Evento Sabores com Chila & Chocolate, onde tinha disponiveis iguarias 

confecionadas pelos voluntários e com os ingredientes do tema do festival. É um evento 

que embora não atraia muitas pessoas, traz sempre ao local aqueles que gostam e 

querem ajudar, e cujo contributo torna o evento positivo, pois além de ser uma forma de 

conseguir mais alguns donativos para os animais aumenta também o reconhecimento 

da associação, que pode estar presente e divulgar o seu trabalho. 
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Previsto no plano de atividades para dezembro: 

Exposição cronológica da atividade da ANIESP; 

Segundo donativo de 30 paletes ao Canil Intermunicipal de Ponte de Lima no 

âmbito da Campanha “Pequenos Gestos, Grandes Ações”; 

Assembleia Geral Ordinária para a apreciação e votação do  

Plano de Atividades e Orçamento para 2017. 

 

A exposição cronológica teve lugar em agosto, durante a Feira de Artesanato, 

como tema decorativo do stand, o qual as pessoas podiam visitar, observando toda a 

história da associação documentada. 

O segundo donativo de paletes também não chegou a acontecer pelo mesmo 

motivo (dificuldades financeiras) que o primeiro, visto que o elevado número de animais 

abandonados mobilizou vários membros e voluntários da ANIESP, deixando pouco 

tempo disponível para outras atividades. 

Por essa razão, a Assembleia Geral Ordinária foi realizada mais tarde, pois 

dezembro é também um mês de festividades e férias para alguns membros. 
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Considerações Finais 

 

De forma a dar resposta a todas as solicitações e dada a inexistência de 

instalações próprias, a ANIESP recorre a famílias de adoção temporárias (FAT) e 

remuneradas (FAR) e a hotéis para acomodar da melhor forma possível os animais 

resgatados.  

Quando tal não era possível, os animais eram encaminhados para o Canil 

Intermunicipal do Alto-Minho, continuando, no entanto, a acompanhá-los e promovendo 

a sua adoção. A ANIESP procurou também contribuir de alguma forma para o seu 

conforto, nomeadamente através da doação de ração e visitas ao longo do ano. Foi 

resgatada uma ninhada de oito cães bebés, que foram diretamente encaminhados para 

uma clínica veterinária devido ao seu débil estado de saúde, e que infelizmente 

acabaram por falecer, todos eles, facto que deixou a equipa bastante triste. Ao longo do 

ano foram resgatados vários cães adultos, tendo alguns deles sido encaminhados para 

a Holanda, fruto de algumas particularidades que tornavam muito difícil a sua adoção no 

nosso país (nomeadamente uma cadela paraplégica com uma cadeira de rodas e um 

cão surdo).  

A associação procurou sempre proporcionar mais e melhores cuidados médicos 

aos animais feridos e debilitados, recorrendo ao estabelecimento de protocolos com as 

clínicas veterinárias da região. 

Com o intuito de reunir fundos para as diversas despesas com que a ANIESP se 

foi deparando, participou-se em alguns eventos, nomeadamente no Banco Solidário 

Animal (no hipermercado Continente, em Esposende, no âmbito da Campanha Nacional 

da Animalife), na Feira de Artesanato de Fão, onde se disponibilizaram artigos diversos 

(T-shirts, pulseiras, porta-chaves, canecas, ...) e no evento “Sabores com chila e 

chocolate” (que decorreu no Largo do Cortinhal, em Fão). Participou-se também, com 

periodicidade mensal e desde o mês de maio, na Feira de Velharias de Esposende. 

Todos estes eventos são fundamentais para a sobrevivência financeira da ANIESP. 

Recorreu-se também à angariação de sócios e recolha de donativos, existindo ainda 

alguns mealheiros colocados em diversos estabelecimentos comerciais.  

Desde a fundação da associação, procurou-se também estabelecer algum tipo 

de protocolo com a Câmara Municipal de Esposende, quer através de correio eletrónico 

quer agendando reuniões presenciais, no entanto até à data sem sucesso. 

Apesar de alguns dissabores ao longo do ano, nomeadamente a perda de 

alguns animais e o sentimento de impotência para a resolução de determinados casos, 

considerou-se ter sido um ano bom e produtivo para a ANIESP.  
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Relativamente ao exercício de 2016, a ANIESP reuniu uma receita de 

17.068,48€ (Quadro I), proveniente de donativos, participação em eventos e quotas dos 

sócios. 

 

Quadro I - Receitas de 2016 

 
 

A maior fatia da verba proveio dos donativos (Anexo 1), constituindo 63,4% da 

receita total, cerca de 14% superior ao valor conseguido no ano anterior. Considerou-se 

que este aumento reflete não só a credibilidade e expansibilidade da associação, mas é 

também reflexo do apoio que se teve dos seguidores, face aos diversos apelos 

efetuados, fruto de várias situações de emergência que foram surgindo e que 

requereram quantias avultadas para proporcionar os cuidados veterinários necessários. 

A participação em eventos (Anexo 2), quer de carácter regular, como a Feira das 

velharias, quer de forma pontual, realçando-se o Concerto solidário, a Feira de 

artesanato e os Sabores com chila e chocolate, possibilitaram a angariação de 27,4% 

da totalidade da receita. Na globalidade dos eventos é de destacar a importância da 

Feira das velharias, que devido à sua periodicidade mensal, e apesar da participação ter 

tido início apenas no mês de maio, contribuiu com a maior fatia desta rúbrica (cerca de 

35%). De salientar a importância fundamental do apoio de alguns dos voluntários para a 

execução e sucesso desta atividade, aos quais desde já se manifesta um profundo 

agradecimento. 

A angariação de 86 novos sócios e a regularização das quotas pela maioria dos 

sócios anteriormente angariados (Anexo 3) foi a rúbrica com menor representatividade, 

contribuindo com cerca de 9,2% da receita total. 

Globalmente, a receita em 2016 atingiu um valor muito significativo (17.068,48€), 

proporcional à quantia conseguida em 2015 (4.639,65€), tendo em consideração que foi 

apenas num trimestre. Acresce ainda a esta receita o valor do saldo do ano anterior 

(560,63€). 

 

 
RÚBRICA 

 
QUANTIA 

 
Donativos 
 
Eventos  
 
Inscrições e quotas de sócios 

 
10.828,13 € 

 
4.672,35 € 

 
1.568,00 € 

 

TOTAL 

 

17.068,48 € 
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No que concerne às despesas (consultar o Quadro II), a ANIESP teve encargos que 

atingiram a avultada quantia de 17.307,18€. Este valor, à semelhança do que aconteceu 

com a receita, é também proporcional ao verificado no último trimestre de 2015. 

 

 

Quadro II - Despesas de 2016 

 

 

RÚBRICA 

 

QUANTIA 

 

Cuidados veterinários 

Alojamento (Hotel/FAT) / Alimentação 

Bens e manutenção 

Eventos  

Administrativas 

 

8.871,35 € 

4.397,15 € 

2.011,99 € 

1.134,12 € 

616,55 € 

Deslocações e transportes 276,02 € 

 

TOTAL 

 

17.307,18 € 

 

Os cuidados veterinários e afins (Anexo 4) representaram a grande maioria da 

despesa (cerca de 51% da totalidade dos gastos). Relativamente ao ano anterior, 

verificou-se um aumento significativo de pedidos de auxílio e do número de 

esterilizações/castrações, com consequente incremento das despesas médicas. 

Aconteceram também algumas situações de emergência devido essencialmente a 

atropelamentos, particularmente durante o Verão e fruto da maior incidência de 

abandonos, que requereram cuidados veterinários mais específicos, nomeadamente 

cirugias de carácter ortopédico, que envolveram gastos mais avultados. Dados os 

condicionalismos inerentes a alguns animais, nomeadamente uma cadela paraplégica 

com cadeira de rodas e um cão surdo, entre outros, e a consequente dificuldade na sua 

adoção em Portugal, estes animais têm sido encaminhados para adoção na Holanda, 

primeiro país sem animais abandonados. Este processo acarreta também despesas 

extra, nomeadamente castração/esterilização, colocação de chip, vacinas, teste de 

Leishmaniose e passaporte, despesas assumidas na sua totalidade pela associação. 

No alojamento dos animais por adotar em hotéis, em regime TI, e em famílias de 

acolhimento remuneradas (Anexo 5) foi despendida cerca de 25% da verba da ANIESP. 

A despesa com alimentação representa uma quantia irrisória, uma vez que a grande 

maioria da ração foi obtida gratuitamente, através da participação nos dois eventos 

realizados no âmbito do Banco solidário Animal, organizados pela Animalife.  
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Os gastos com a aquisição de bens e serviços de manutenção (Anexo 6) 

representaram 11,6% da despesa. Uma parte substancial desta quantia foi utilizada na 

criação de infraestruturas e aquisição de utensílios necessários à acomodação dos 

animais em FAT. Houve também gastos inerentes à manutenção de um automóvel, 

doado por um amigo dos animais e utilizado durante os resgates, o transporte de 

animais para as clínicas veterinárias e FAT e entrega aos adotantes. Esta situação foi 

temporária, uma vez que face aos frequentes problemas mecânicos e despesas 

associadas à sua manutenção o veículo foi “despachado” para a sucata. 

Na rúbrica relativa à organização e participação em eventos e confeção de 

artigos (Anexo 7), a fatia da despesa representou 6,5% da totalidade. A maior parte 

desta verba destinou-se essencialmente à confeção de artigos para angariação de 

verbas na Feira de artesanato e no evento “V Sabores com chila e com chocolate”. Uma 

pequena quantia foi ainda utilizada na elaboração de cartazes e folhetos utilizados no 

âmbito dos desfiles de Carnaval (Fão e Apúlia), da campanha contra os 

envenenamentos, cãominhadas e feiras de adoção. 

A rúbrica relativa às despesas administrativas (Anexo 8) foi insignificante, 

representando apenas 3,6% dos gastos da associação. Os valores mais significativos 

desta parcela dizem respeito às despesas inerentes à aquisição do veículo e à 

elaboração dos cartões de sócio. 

Finalmente, com a menor representatividade de todas (somente 1,6%), a rúbrica 

relativa às despesas com deslocações e transportes (Anexo 9), incluiu essencialmente 

gastos com combustível aquando da utilização temporária do veículo da associação. De 

realçar que o valor insignificante desta parcela se deve à frequente utilização pelos 

voluntários dos veículos próprios, para o transporte dos animais, e ao suporte pelos 

mesmos dos gastos com combustível e portagens, não se refletindo desta forma nas 

despesas inerentes a esta rúbrica. 

 

   Feito o balanço final entre a totalidade da receita (17.068,48€) e da despesa 

(17.307.18€), e considerando o valor em trânsito de 2015 (560,63 €), passámos para o 

novo ano fiscal com um saldo positivo de 321,93 €. 
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ENCERRAMENTO 

 

O presente Relatório e Conta de Gerência da Direção, relativo ao exercício de 

2016, foi aprovado em reunião de Direção da ANIESP, a 03 de fevereiro de 2017. 

 

A Direção 

 

 

Presidente 

Luísa Torre 

 
Vice – Presidente 

Paulo Santos 

 
Tesoureiro 

Rita Silva 

 
Vogal 

Alexandra Alcobia 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do Capítulo VII do artigo 49º dos 

Estatutos, vem o Conselho Fiscal da ANIESP, emitir o seu parecer sobre o Relatório e 

Conta de Gerência da Direção, relativas ao exercício de 2016. 

Depois de análise e apreciação do Relatório e Conta de Gerência e as 

Demonstrações Financeiras, verificou-se, através dos mapas em anexo, que os 

mesmos exprimem com clareza e de forma eficaz, competente e eficiente como a 

associação foi gerida neste exercício em todas as áreas da atividade, demonstrando a 

posição financeira da ANIESP em 31 de dezembro de 2016, assim como o resultado e 

as operações no exercício findo naquela data. 

Os elementos contabilísticos encontram-se devidamente arquivados e 

autorizados de acordo com as normas internas em vigor. 

A contabilidade respeita os princípios geralmente aceites pelo Sistema de 

Normalização Contabilística. Não se verificam quaisquer atos que violem os Estatutos 

da ANIESP. 

Face ao exposto, o Conselho Fiscal propõe aos Senhores Associados: 

- Que aprovem o relatório da Direção e a Conta de Gerência respeitantes ao 

exercício de 2016. 

- À Mesa da Assembleia Geral para submeter à aprovação da Assembleia Geral 

de associados. 

 

Fão, 10 de março de 2017 

 

O Conselho Fiscal 

 

Presidente 

Luís Cunha 

 
Vogal 

Sandra Viana 
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Termo de Aprovação Final 
 

 

Ao abrigo do Artigo 32ª, alinea a) dos estatutos da ANIESP, o Relatório e Conta de 

Direção e o Parecer do Conselho Fiscal, que antecede, depois de posto a votação, mereceu a 

aprovação por _________ votos a favor da Assembleia Geral da ANIESP, realizada a 03 de 

junho de 2017. 

 

 

Fão, 03 de junho de 2017 

 

 

 

Assembleia Geral 

 

 

O Presidente da Assembleia Geral 

 

___________________________ 

 

Manuel Capitão Vale 

 

 

Primeira Vogal 

 

_____________________________ 

Marlene Pinheiro 

 

 

Segunda Vogal 

 

_____________________________ 

Paula Seixo 
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